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Título: Ciclo da água e poluição ambiental 

Duração: 3 aulas 

Introdução 

Esta sequência didática trata da situação da água – como recurso natural renovável – no pla-

neta. Serão trabalhados com o estudante o ciclo da água e a importância do uso consciente desta e 

das áreas verdes para a preservação desse recurso essencial aos seres vivos. 

Objetivos de aprendizagem 

• Reconhecer que a água no planeta é cíclica. 

• Identificar as transformações de estado físico que ocorrem durante o ciclo da água. 

• Reconhecer a poluição da água como um problema ambiental. 

• Reconhecer a importância de áreas verdes para o ambiente. 

• Propor formas de usar a água de maneira consciente. 

Objetos de conhecimento 

• Ciclo hidrológico 

• Consumo consciente 

• Qualidade ambiental 

Habilidades abordadas 

• (EF05CI02) Aplicar os conhecimentos sobre as mudanças de estado físico da água para 
explicar o ciclo hidrológico e analisar suas implicações na agricultura, no clima, na geração 
de energia, no provimento de água potável e no equilíbrio dos ecossistemas regionais (ou 
locais). 

• (EF05CI03) Selecionar argumentos que justifiquem a importância da manutenção da co-
bertura vegetal para a manutenção do ciclo da água, a preservação dos solos, dos cursos 
de água e da qualidade do ar atmosférico. 

• (EF05CI04) Identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades coti-
dianas e discutir os possíveis problemas decorrentes desses usos. 

• (EF05GE10) Reconhecer e comparar atributos da qualidade ambiental e algumas formas 
de poluição dos cursos de água e dos oceanos (esgotos, fluentes industriais, marés negras 
etc.). 
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Desenvolvimento 

Aula 1 – Ciclo da água 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um semicírculo. 

Recursos e/ou materiais necessários: tigela de vidro grande (1 litro de capacidade), tigela de vidro pequena (deve caber 
dentro da tigela grande), 500 mL de água morna, colher de sopa, sal de cozinha, cubos de gelo, luvas térmicas, filme de 
PVC, caderno, lápis e borrachas, lousa e giz de lousa. 

Essa aula apresenta e discute o ciclo da água no planeta. Para isso prepare, antes da aula, 

500 mL de água filtrada aquecida – em micro-ondas ou no fogão. A água deve estar morna no mo-

mento da atividade. Além disso, serão necessários alguns cubos de gelo. 

Inicie a aula questionando os estudantes sobre onde é possível encontrar água em nosso pla-

neta. Pode ser que mencionem principalmente a água líquida, encontrada nas torneiras, nos rios, lagos 

e oceanos, na chuva etc. É interessante citar que nosso corpo e o de outros seres vivos também pos-

suem água em sua composição. Conduza a conversa no sentido de destacar que a água também pode 

ser encontrada no estado sólido (gelo, geleiras, icebergs, neve, granizo) e gasoso (vapor-d’água), sendo 

que a água neste último estado não é visível. Utilize em torno de 10 minutos para essa introdução. 

Em seguida, pergunte aos estudantes se a água é um recurso renovável ou não renovável e o 

porquê. Espera-se que eles mencionem que a água é um recurso renovável, pois a parte consumida de 

rios e lagos é reposta com a água das chuvas, por exemplo. Aproveite para introduzir o ciclo da água de 

forma resumida: a água líquida vira vapor-d’água (evaporação de rios, lagos e mares ou respiração e 

evapotranspiração dos seres vivos), o qual muda de estado físico e forma as nuvens, e destas vem a 

chuva, que retorna à superfície; parte dessa água também pode penetrar nos solos (águas subterrâneas). 

Desenhe um esquema simples na lousa para exemplificar isso, utilizando em torno de 10 minutos. 

Organize, então, os estudantes em um semicírculo para a realização de uma atividade prática, 

com o objetivo de demonstrar o ciclo da água. Inicie a atividade colocando uma bacia de vidro sobre a 

mesa do professor. Com o auxílio de luvas térmicas, derrame 500 mL de água morna na bacia. Coloque 

uma colher de sopa cheia de sal na água morna que está na bacia e misture – com o auxílio de uma 

colher de metal – para a simulação dos oceanos. Adicione a tigela transparente menor (com a boca 

voltada para cima) no centro da tigela maior, para representar o continente. Cubra o sistema montado 

com filme de PVC, deixando-o bem esticado. Adicione algumas pedras de gelo sobre o centro do filme 

de PVC para representar as temperaturas mais baixas da atmosfera. Ao longo da montagem, explique 

aos estudantes o que cada componente simboliza. Eles devem fazer anotações dessa atividade em 

seus cadernos. Utilize em torno de 20 minutos para essa dinâmica. 

Ao final, espera-se que forme água líquida na bacia pequena. Peça para um dos estudantes 

que prove a água da bacia pequena, apenas para dizer se ela é salgada ou não, e explique que durante 
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o processo de evaporação dos oceanos apenas a água evapora. Utilize o tempo final de aula (10 minu-

tos) para concluir a atividade e esclarecer as dúvidas dos estudantes. 

Aula 2 – A importância das áreas verdes no ciclo da água 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula ou local ensolarado. 

Organização dos estudantes: em um único grupo e, posteriormente, em grupos de cinco. 

Recursos e/ou materiais necessários: vaso com planta, saco plástico transparente grande, elástico, folha de papel pardo, 
canetas hidrográficas e lápis coloridos, folhas de cartolina, caderno. 

Leve um vaso com planta para a sala de aula. É importante que seja uma planta com muitas 

folhas e que seja regada antes da aula. Além disso, prepare em uma folha de papel pardo um desenho 

de uma paisagem que inclua: fontes superficiais de água (mar ou rios e lagos); fontes subterrâneas de 

água; região com árvores e campos. 

Caso não haja um local com exposição à luz solar em sala de aula, leve a turma para o pátio da 

escola, com todos os materiais citados. Em um primeiro momento da aula, com duração de aproxima-

damente 30 minutos, apresente a planta e cubra-a com o saco plástico, prendendo sua abertura com 

o elástico. Deixe-a em um local ensolarado. Questione o que os estudantes imaginam que vai aconte-

cer e deixe que expressem suas ideias. 

Em seguida, retome o assunto da aula anterior sobre o ciclo da água. Apresente o esquema 

desenhado em papel pardo e, com os estudantes, complete o esquema com as nuvens, as flechas e 

outros seres vivos que contribuem com a evaporação da água, como seres humanos e outros animais. 

Mencione, então, que muitas atividades humanas afetam a qualidade da água, como o lançamento de 

esgoto em rios, as atividades de mineração e indústria (que liberam produtos químicos na região) e 

atividades agropecuárias (que utilizam agrotóxicos e fertilizantes em excesso). Utilizando o esquema 

do ciclo da água, proponha algumas atividades de reflexão: 

• O que acontece com as águas subterrâneas se as áreas verdes forem substituídas por con-
creto? 

• O que acontece com rios e lagos próximos de plantações quando nelas são utilizados agro-
tóxicos de maneira exagerada? E o que acontece com as águas subterrâneas abaixo das 
plantações? 

• O que acontece com as águas de rios e lagos quando os poluentes lançados no ar se inte-
gram às nuvens de chuva? 

• O que acontece com a taxa de evaporação de um local se todas as suas plantas são removidas? 

Peça aos estudantes que observem novamente a planta. Gotas-d’água poderão ser observadas 

no plástico após, aproximadamente, 30 minutos de exposição ao sol. Mencione à turma que isso 

ocorre porque as plantas transpiram, absorvendo a água do solo e eliminando-a para o ambiente na 
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forma de vapor. Explique que isso contribui com a formação de massas de umidade, as quais podem 

ocasionar chuvas na região ou em regiões mais distantes, quando levadas pelos ventos. 

Nos 20 minutos finais de aula, forme grupos de cinco estudantes e peça-lhes que façam uma 

tirinha de três ou quatro quadros (na folha de cartolina) que aborde um dos problemas discutidos e 

como ele afeta o ciclo da água. Reserve em torno de 5 minutos para explicar a tarefa de casa: os estu-

dantes devem, em suas casas, conversar com adultos e idosos de seu convívio, ou pesquisar em jornais 

e revistas, sobre notícias de problemas relacionados à falta de água em diferentes locais do país, no 

presente ou no passado, anotando os dados em seus cadernos (quando ocorreu, local, motivo e con-

sequências). 

Aula 3 – Uso consciente da água 

Duração: cerca de uma aula de 50 minutos. 

Local: sala de aula. 

Organização dos estudantes: em um único grupo e, posteriormente, individual. 

Recursos e/ou materiais necessários: cartazes da aula anterior, lousa e giz de lousa, caderno com anotações, folhas de 
papel sulfite, lápis e borrachas. 

Inicie a aula permitindo aos estudantes que apresentem as produções da aula anterior. Elas 

devem ser afixadas no mural da classe. Aproveite esse momento para retomar a aula anterior e escla-

recer dúvidas que os estudantes ainda possam ter sobre o assunto. Utilize em torno de 15 minutos 

para esse momento. 

Peça aos estudantes que compartilhem com a turma as anotações que fizeram em relação aos 

períodos de escassez de água. Anote os dados na lousa, agrupando os casos semelhantes. Em seguida, 

inicie com eles uma discussão sobre como é possível faltar água se ela é um recurso renovável. Explique 

que apenas uma porção pequena da água disponível no planeta serve para o consumo, pois a maior 

quantidade de água existente é salgada (oceanos), ou está na forma de gelo (geleiras), em lugares de 

difícil acesso, ou em grandes profundidades abaixo da terra (subterrânea). Além disso, a poluição das 

águas impossibilita o seu consumo, e a remoção de áreas verdes – o que resulta na redução da taxa de 

evaporação do local – pode diminuir a quantidade de chuvas em certas regiões, provocando períodos 

de seca. Utilize em torno de 15 minutos para essa conversa. 

Nos 20 minutos finais de aula, mencione aos estudantes que há medidas diárias que podemos 

adotar para usar a água disponível de forma consciente, sem desperdiçá-la. Solicite-lhes que citem 

atitudes que eles podem adotar para evitar o desperdício de água e anote-as na lousa. Eles podem 

citar: fechar a torneira ou o chuveiro enquanto ensaboa as mãos ou o corpo; verificar se as torneiras 

e o chuveiro não estão vazando; reutilizar a água da máquina de lavar para regar plantas; regar plantas 

com regador e não com a mangueira ligada etc. Peça aos estudantes que anotem, em uma folha de 

papel sulfite, algumas atitudes que podem adotar em suas casas a fim de utilizar a água de uma ma-

neira mais consciente. Essa folha deve ser afixada em suas casas para que chequem com frequência se 

conseguiram ou não cumprir as atitudes propostas.  
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Aferição da aprendizagem 

A avaliação é um procedimento investigativo do processo pedagógico e deve acontecer de 

maneira contínua e processual ao longo do aprendizado dos estudantes. Esteja preparado para ouvir, 

analisar e coletar informações sobre os conhecimentos prévios dos estudantes e como eles os relaci-

onam com as informações novas a que têm acesso. 

Verifique se o estudante: 

1. Foi capaz de compreender as mudanças de estado físico da água. 

2. Relacionou as mudanças de estado físico ao ciclo da água no ambiente. 

3. Conseguiu propor hipóteses na atividade prática, na qual uma planta foi colocada dentro de 
um saco plástico. 

4. Estabeleceu relações entre as ações humanas e as consequências para o ciclo da água no am-
biente. 

5. Propôs formas de uso consciente da água. 

Aproveite também para propor algumas questões de autoavaliação, para que os estudantes pos-

sam refletir sobre suas próprias atitudes e acompanhar seu aprendizado. Seguem algumas sugestões: 

• Prestei atenção ao professor durante as explicações? 

• Compreendi o que era para ser feito em cada atividade? 

• Contribuí nas discussões com o professor e com minha turma na sala de aula? 

• Soube ouvir meus colegas durante as discussões? 

• Refleti sobre minhas atitudes em relação ao uso da água? 

Você pode também organizar as questões em formas de quadro, com as colunas “Sim”, “Às 

vezes” e “Nunca”, para que os estudantes consigam mensurar seu desempenho e suas opiniões. 

Questões para auxiliar na aferição 

1. A água é um recurso abundante no planeta Terra, por isso não precisamos nos preocupar com 
seu uso. Essa afirmação é correta? Comente. 

2. Considerando o que você aprendeu sobre o uso consciente da água, por que muitas regiões 
agrícolas trocam a irrigação tradicional pelo sistema de gotejamento, em que são projetadas 
algumas pequenas tubulações ou mangueiras com furos ao longo da plantação, chamadas de 
gotejadores? 

3. Qual é a importância da cobertura vegetal na preservação da água no planeta? 
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Gabarito das questões 

1. Não. A água é um recurso natural abundante, porém a porcentagem que podemos consumir 
é pequena; se não nos preocuparmos em usá-la de forma consciente, podemos ficar sem. 

2. Porque os gotejadores devem permitir um controle da quantidade de água destinada à irriga-
ção, evitando desperdício. 

3. A vegetação se enraíza, retém água na superfície do solo e transpira, contribuindo para a umi-
dade do ar e a formação de nuvens de chuva. 


